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NOVA GUIA: LA SEGURETAT EN ELS DESPLAÇAMENTS AMB VEHICLES DURANT
LA JORNADA LABORAL 
  
Darrerament l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha publicat la guia La seguretat en els
desplaçaments amb vehicles durant la jornada de treball. L’objectiu és promoure la seguretat
dels treballadors en els seus desplaçaments amb vehicle durant la jornada de treball, tant
d’aquells pels que l’activitat principal és la conducció (cas de transportistes o repartidors) com
d’aquells que necessiten fer un desplaçament per dur a terme la tasca que els ha estat
encomanada (cas dels comercials, personal tècnic i de manteniment, periodistes, etc.). 
  
Aquesta nova guia està dins l’espai web Els desplaçaments en l’entorn laboral, on podeu
disposar d’àmplia informació sobre seguretat laboral viària.

JORNADA. TRANSICIÓ ENERGÈTICA I EDIFICACIÓ - 13/03 
 
El proper dimecres 13 de març, la Taula Inter-professional de l’Energia promou un debat sobre
Transició Energètica i Edificació en el Col·legi d’Enginyers Industrials. La jornada seguirà el fil de
la Directiva de la Unió Europea 2018/844 de 30 de maig de 2018, EPBD i Eficiència Energètica
modificades. Programa i inscripcions. 

JORNADA: EVITAR QUE LA TEVA EMPRESA FAMILIAR DESAPAREGUI - 03/04 
 
El proper dimecres 3 d'abril, de 17:30 a 19 h, la seu del Gremi acollirà una jornada gratuïta per
ajudar a les empreses familiars a garantir la continuïtat del negoci al llarg del temps i de les
generacions. Professionalització del negoci, millora de la comunicació i preparació de l’empresa
pels reptes del futur. Programa. Inscripció.

FOTO PORTADA A LA REVISTA CONSTRUCTORS  
 
Si vols que una obra teva sigui portada del proper exemplar de la revista
institucional Constructors que sortirà al mes de maig,  fes-nos arribar una imatge en alta
resolució a comunicacio@gremi-obres.org . D'entre les diferents opcions que ens envieu els
agremiats triem la que ens sembla més adient per la revista i la publiquem sense cap cost,
guardant les diferents fotos rebudes per propers números. Aquesta publicació arriba tant a tots
els agremiats de la institució, com a col·legis professionals, administració i institucions del sector i
afins.  Així mateix, si passeu per la seu del Gremi podreu veure les darreres portades al vestíbul
de l'entrada, on s'indica la construcció de la foto de la portada així com la constructora agremiada
involucrada: 
 

http://gremi-obres.mailrelay-iv.es/mailing/74234/112.html?t=555041435f05055250490756545a54620c545502005100045b0c00040002010154174e0a06015600170f
http://gremi-obres.mailrelay-iv.es/newslink/74234/307.html
http://gremi-obres.mailrelay-iv.es/newslink/74234/308.html
http://gremi-obres.mailrelay-iv.es/newslink/74234/296.html
http://gremi-obres.mailrelay-iv.es/newslink/74234/199.html
mailto:recepcio@gremi-obres.org?subject=Inscripci%C3%B3%20jornada%203%20d%27abril&body=Inscripci%C3%B3%20jornada%203%20d%27abril%0A%0AAssistents%3A%0AEmpresa%3A%0ACorreu%3A%0ATel%C3%A8fon%3A
mailto:comunicacio@gremi-obres.og?subject=Portada%20Revista%20Constructors&body=Vull%20proposar%20aquesta%20fotografia%20per%20a%20la%20portada%20Revista%20Constructors.%20(Adjuntar%20foto%20alta%20ressoluci%C3%B3%20de%20la%20fotografia).%0A%0APersona%20de%20contacte%3A%0AEmpresa%3A%0ATel%C3%A8fon%20i%20email%3A


CURS SUBVENCIONAT DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS
 
Del 26 de març al 30 d'abril fem un nou curs de Rehabilitació Energètica d'Edificis, totalment
subvencionat, pel qual encara hi ha places disponibles. Amb aquest curs de 40 hores l'alumne
adquireix els coneixements necessaris, tant teòrics com a pràctics, per conèixer les diferents
tècniques de la rehabilitació energètica als edificis. Podeu trobar aquests i altres cursos a
la secció de formació de la nostra web.

   

GREMI DE CONSTRUCTORS D'OBRES DE BARCELONA I COMARQUES 
Gran Via de les Corts Catalanes 663, 6è 

08010 Barcelona 
 

 
 

Aquest missatge i els seus arxius adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, podent contenir informació
confidencial sotmesa a secret professional.  No està permesa la seva reproducció o distribució sense autorització

expressa del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques.  Si vostè no és el destinatari final, per
favor elimini’l i informi’ns per aquesta via. Li recordem que les seves dades tenen la protecció legal establerta pel

Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679. 
 

Si no vols continuar rebent correus del Gremi, pots donar-te de baixa 
 

http://gremi-obres.mailrelay-iv.es/newslink/74234/210.html
http://gremi-obres.mailrelay-iv.es/newslink/74234/22.html
http://gremi-obres.mailrelay-iv.es/newslink/74234/309.html
http://gremi-obres.mailrelay-iv.es/ccm/unsubscribe/index/email/--070e1e0c06585400071a5855240a433605081b59531b5443175741550b0b040007154a5155075907400151540e083051510e0e070c05060b0d5254540a?m=555041

